
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση απόφασης Υπαγωγής/Ολοκλήρω-
ση - οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποί-
ηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της εταιρείας «ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ-ΜΠΑ-
ΛΟΥΚΤΣΗΣ Ο.Ε.» (ΠΡΩΗΝ: «ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ Ι. ΑΝΑ-
ΓΝΩΣΤΗΣ-ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.») 
που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3299/2004.

2 Τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Ινστιτού-
του Επαγγελματικής Κατάρτισης με τον διακριτι-
κό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», του φορέα 
«ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», λόγω 
αναμόρφωσης υπάρχουσας δομής.

3 Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων 
σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 
κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Τροποποίηση απόφασης Υπαγωγής/Ολοκλήρω-

ση - οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποί-

ηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 

επένδυσης της εταιρείας «ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ-ΜΠΑ-

ΛΟΥΚΤΣΗΣ Ο.Ε.» (ΠΡΩΗΝ: «ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ Ι. ΑΝΑ-

ΓΝΩΣΤΗΣ-ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.») 

που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 3299/2004. 

   Με την υπ’ αρ. 138486/17.12.2021 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τρο-
ποποιείται η υπό στοιχεία 42740/ΥΠΕ/5/02772/ν.3299/ 
2004/08.10.2012 (Β’ 2884) απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων ως προς τα στοιχεία της δικαιούχου 
επιχείρησης (επωνυμία της εταιρείας). Κατά την ολοκλή-
ρωση του επενδυτικού σχεδίου, δικαιούχος της επιχο-
ρήγησης είναι η επιχείρηση με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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- Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ-ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗΣ Ο.Ε.».
Πιστοποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους, η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας και η τήρη-

ση των όρων της υπό στοιχεία 42740/ΥΠΕ/5/02772/ν.3299/2004/08.10.2012 (Β’ 2884) απόφασης του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004 επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ-ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗΣ Ο.Ε.» (ΠΡΩΗΝ: 
«ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ Ι. Α ΝΑΓΝΩΣΤΗΣ-ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.»)» που αφορά στην δημιουργία ενός (1) φωτο-
βολταϊκού σταθμού, ονομαστικής ισχύος 99,90 KW, στη ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΑΓΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΣΕΡΡΩΝ, Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, με τους εξής όρους:

1. Ολοκλήρωση Επένδυσης

Δικαιούχος - Επωνυμία και ΑΦΜ
ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ - ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗΣ Ο.Ε.
(ΠΡΩΗΝ: «ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ – 
ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.»)

998747884

Α. Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας ΝΑΙ

Β. Ανάκληση της Απ. Υπαγωγής Δεν αφορά
Βάσει Στοιχείων Δεν αφορά

Βάσει Αιτήματος Δεν αφορά

Συνολική επένδυση: 293.833,25 € Κυρώσεις 1.740,00€

Ενισχυόμενο Κόστος  
επένδυσης:

290.000,00€
Εκταμιευθείσα 
επιχορήγηση:

0,00€
Οριστικοποιηθείσα 
επιχορήγηση:

116.000,00€

Υπόλοιπο επιχ. προς πληρωμή 114.260,00€
Επιστρεπτέο 
ποσό

0,00€

Ημερομηνία ολοκλήρωσης 19/1/2021

Υφισταμένη Ισχύς κατά την Υπαγωγή 
(kW)

0,00
Νέα Ισχύς που δημιουργήθηκε
(kW)

99,90

Υφισταμένες ΕΜΕ κατά την Υπαγωγή 0,00 Νέες ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν 0,00

Μέγεθος Επιχείρησης Πολύ Μικρή

2. Χρηματοδοτικό Σχήμα της Ενισχυόμενης Επένδυσης

Πηγές χρηματοδότησης Ποσά Ποσοστό %

Α. Ίδια Συμμετοχή 174.000,00 € 60,00%

Β. Επιχορήγηση Δημοσίου 116.000,00 € 40,00%

Γ. Τραπεζικό δάνειο 0,00 € 0,00%

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 290.000,00 € 100,00%

Με την απόφαση αυτή οριστικοποιείται το ποσό της ενίσχυσης στις 116.000,00 € και επιβάλλεται κύρωση με πα-
ρακράτηση συνολικού ποσού ενίσχυσης ύψους 1.740,00 € λόγω μη πλήρωσης του όρου περί γνωστοποίησης στην 
Υπηρεσία (υπ’ αρ. 121430/14.11.2018 υπουργική απόφαση, Β’ 5465), μεταβολών μετοχικής σύνθεσης και επωνυμίας.

Εγκρίνεται η καταβολή στην επένδυση με την υπό στοιχεία 42740/ΥΠΕ/5/02772/ν.3299/2004/08.10.2012 (Β’ 2884), 
ποσού εκατόν δεκατεσσάρων χιλιάδων, διακοσίων εξήντα ευρώ (114.260,00 €), που προκύπτει μετά την παρακρά-
τηση της κύρωσης.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117) «Θεσμικό 
πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 7 του 
ν. 4399/2016 και την υπ’ αρ. 77685/21.7.2016 υπουργική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του 
άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της» (Β’ 2335). 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
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    Αριθμ. 171429/Κ6 (2)
Τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Ινστιτού-

του Επαγγελματικής Κατάρτισης με τον διακριτι-

κό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», του φορέα 

«ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», λόγω 

αναμόρφωσης υπάρχουσας δομής. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο 

για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 230), όπως τροποποιήθηκε με το Κεφάλαιο 
Β’, άρθρο 71 του ν. 4849/2021 «Αναμόρφωση και εκσυγ-
χρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λει-
τουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις…και λοιπές 
επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 207), με τον οποίο προστέθηκε 
το Κεφάλαιο ΛΗ’ «Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λει-
τουργίας Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Φροντιστηρίων, Κέντρων Ξένων Γλωσσών 
και Κολλεγίων», περ. α και β της παρ. 4 του άρθρου 286.

2. Τις διατάξεις του ν.  4093/2012 «Έγκριση Μεσο-
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/ 
2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομι-
κής Στρατηγικής 2013-2016», παρ. Θ του πρώτου άρ-
θρου (Α΄ 222).

3. Τις διατάξεις του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου 
Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με 
τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας 
νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), 
κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπον-
διακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερ-
μανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).

4. Το π.δ. 18/22-02-2018 «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).

5. Την παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/08-07-2019, 
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- 
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουρ-
γείων», (Α΄ 119).

6. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/17-07-2019, 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» (Α΄ 123).

7. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/03-12-2012 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού «Καθορισμός απαιτούμενων δι-
καιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και 
την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, 
Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού 
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου 

Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, 
ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ» (Β’ 3324).

8. Την υπό στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού «Τρο-
ποποίηση της υπ’ αρ. 10135/2012 υπουργικής απόφασης 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών 
για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά 
την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (Β’ 756).

9. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 513) 
απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

10. Την υπό στοιχεία 160672/Κ1/26-09-2018 (Β’ 4313) 
άδεια ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», που χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με 
την επωνυμία «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

11. Την υπό στοιχεία 88735/Κ1/08-07-2020 αίτηση 
τροποποίησης (αναμόρφωση υπάρχουσας δομής) της 
άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. του νομικού προσώπου με την επωνυμία 
«ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», με τα συνημ-
μένα σε αυτή δικαιολογητικά.

12. Τη θετική διατύπωση γνώμης του Δ.Σ. του Εθνι-
κού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς 
τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του 
ν. 4093/2012, όπως ισχύει και διατυπώθηκε στην υπό 
στοιχεία ΔΑ/50839/09-12-2021 απόφασή του, της υπ’ αρ. 
468/09-12-2021 συνεδρίασης.

13. Την υπό στοιχεία 166662/Κ6/20-12-2021 δήλωση 
του αιτούντος νομικού προσώπου με την επωνυμία 
«ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ότι επιθυμεί 
την εξέταση της υπό στοιχεία 88735/Κ1/08-07-2020 αί-
τησής του, όπως έχει υποβληθεί και σύμφωνα με τις δια-
τάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 160672/Κ1/ 
26.09.2018 (Β’ 4313) άδειας του Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. 
ΔΕΛΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» λόγω αναμόρφωσης υπάρχουσας 
δομής στη διεύθυνση ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ 152, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, Τ.Κ. 
24100 με δυναμικότητα 446 άτομα, με πρόσβαση ΑμεΑ.

Το έγγραφο θετικής διατύπωσης γνώμης του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτηριολογικών 
προϋποθέσεων του Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης προσαρτάται στην παρούσα άδεια, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 30 Δεκεμβρίου 2021

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης
και Νεολαίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ   
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Αριθμ. απόφ. 09412  (3)
 Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων 

σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 

κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022 .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης 

των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 
κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την 
ενίσχυση των ανέργων» (Α΄ 235), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 41 του ν. 4778/2021 (Α΄ 26).

2. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

3. Το άρθρο ενδέκατο της από 20.3.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και 
της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 
(Α΄ 83).

4. Το άρθρο δωδέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της παν-
δημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α΄ 98), 
και το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

8. Την παρ. 2 του άρθρου 12 και παρ. 3 του άρθρου 
9 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145).

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168).

10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181).

11. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

12. Το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

13. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

14. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

15. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

16. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

17. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β’ 3520).

18. Την υπό στοιχεία 12997/231/23-3-2020 απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
«Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των ερ-
γαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993).

19. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/29-12-2021 
κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικρά-
τειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 
2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 
2022 και ώρα 06:00» (Β’ 6290).

20. Την υπ’ αρ. 109346/30-12-2021 εισήγηση της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

21. Την επιτακτική ανάγκη παράτασης των μέτρων 
στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του 
ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022 ένεκα 
περιορισμού της λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας 
αρχής λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιο-
λογικής επιβάρυνσης της χώρας και της υποχρέωσης τή-
ρησης των έκτακτων προληπτικών μέτρων προστασίας.

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη, η οποία ανέρχεται έως το ποσό των 
δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000,00€) και βαρύνει 
τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, οικονομικού έτους 2022 στον 
ΕΦ 1033-501-0000000 ΑΛΕ 2310989899, αποφασίζουμε:

την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων 
εργασίας εργαζομένων κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022, 
ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επι-

χειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, στις οποίες 
επιβάλλεται απαγόρευση μουσικής και των οποίων περι-
ορίζεται η λειτουργία έως τις 12:00 π.μ (00:00), με εντολή 
δημόσιας αρχής, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022.

Άρθρο 1
Επιχειρήσεις - Εργοδότες που δύνανται να 
θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας
των εργαζομένων τους

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 
βάσει κύριου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 
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την 30/12/2021 ή δευτερεύοντα ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα 
έσοδα το φορολογικό έτος 2020 σύμφωνα με τις δη-
λώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί 
έως και την 29/12/2021, όπως ορίζονται από το Υπουρ-
γείο Οικονομικών, σύμφωνα με το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
της παρούσας, στις οποίες έχει επιβληθεί απαγόρευση 
μουσικής και των οποίων έχει περιοριστεί η λειτουργία 
της έδρας ή των υποκαταστημάτων τους έως τις 12 π.μ 
(00:00), με εντολή δημόσιας αρχής, για όσο χρονικό 
διάστημα διαρκεί η εντολή αυτή, δύνανται να θέτουν 
σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων 
τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 30η Δε-
κεμβρίου 2021, για τον μήνα Ιανουάριο 2022.

2. Η αναστολή εργασίας ενός ή περισσότερων εργα-
ζομένων της παρ. 1 δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση της 
επιχείρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στο άρθρο 2 του Κεφαλαίου Β’. Η ίδια επιχείρηση μπο-
ρεί, κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1, να υποβάλει 
περισσότερες της μιας δηλώσεις και να αναστείλει τις 
συμβάσεις εργασίας μέχρι και του συνόλου των εργα-
ζομένων που απασχολούνται σ’ αυτήν.

3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρό-
ντος άρθρου που κάνουν χρήση του μέτρου της ανα-
στολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων 
τους σε ποσοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε 
αναστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 και 
τις συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων 
του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων 
επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του 
ν. 4726/2020 (Α΄ 181), κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του 
άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30.9.2020 (Β’ 4261) 
κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 2
Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων εργασίας - 
Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας - Συμβάσεις 
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου - 
Ανάκληση αναστολών συμβάσεων εργασίας

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 
1 του παρόντος κεφαλαίου, για όσο χρονικό διάστημα οι 
συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, 
και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 
2022, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προ-
σωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περί-
πτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 
1 του παρόντος κεφαλαίου που κάνουν χρήση του μέ-
τρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, για τον 
μήνα Ιανουάριο 2022, υποχρεούνται μετά το πέρας της 
αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να διατηρήσουν 
τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος 
σύμβασης εργασίας, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρο-
νικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας 
των εργαζομένων αυτών, όπως αυτό υπολογίζεται εντός 
του μήνα αναφοράς. Για τον υπολογισμό του ισόχρονου 
διαστήματος, σε περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας 
των εργαζομένων τίθενται σε αναστολή σε διαφορετικής 
διάρκειας χρονικά διαστήματα, λαμβάνεται υπόψη το 
συνολικό διάστημα που οι επιχειρήσεις - εργοδότες έκα-
ναν χρήση του μέτρου της αναστολής εντός του μήνα.

Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει 
αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε πε-
ριπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος 
ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο 
λειτουργίας.

Δεν θεωρείται ότι επέρχεται μείωση των θέσεων εργα-
σίας σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομέ-
νων, σε περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης 
ή θανάτου καθώς και σε περίπτωση λήξης της διάρκειας 
συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου κατά τη διάρ-
κεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

3. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου 
χρόνου εργαζομένων, οι οποίες λήγουν μετά την ημε-
ρομηνία έναρξης του περιορισμού λειτουργίας των επι-
χειρήσεων-εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρχής της 
παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου, δύνανται 
να τεθούν σε αναστολή.

Σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας του διαστήματος 
της αναστολής οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας συνεχί-
ζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η 
υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικει-
μενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις 
επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστη-
ριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.

4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 
του παρόντος κεφαλαίου που έχουν θέσει σε αναστολή 
τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των ερ-
γαζομένων τους, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση 
της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζο-
μένων αυτών. Μπορούν επίσης να θέτουν εκ νέου σε 
αναστολή τις συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους 
ανεξάρτητα από το αν έχει ανακληθεί η αναστολή τους. 
Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω ισχύουν έως και την 31η 
Ιανουαρίου 2022.

5. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 
1 του παρόντος κεφαλαίου:

Δύνανται να κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), όπως 
ισχύει, για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους 
των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν τελούν σε ανα-
στολή. Σε κάθε περίπτωση δεν δύνανται να ενταχθούν 
στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» οι εργαζόμενοι των 
οποίων η αναστολή σύμβασης εργασίας έχει ανακληθεί 
με τη διαδικασία της προσωρινής ανάκλησης για κάλυψη 
έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών 
αναγκών, κατά το χρονικό διάστημα της ανάκλησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Αποζημίωση ειδικού σκοπού - 
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού
Άρθρο 1
Αποζημίωση ειδικού σκοπού

1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες του 
Κεφαλαίου Α΄ της παρούσας, των οποίων οι συμβά-
σεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι 
της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου 
άρθρου της από 14.3.2020 πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 
3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), κατ’ αναλογία των ημερών 
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διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, 
με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα 
τεσσάρων ευρώ (534,00 €) που αντιστοιχεί σε τριάντα 
ημέρες.

2. Η αποζημίωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα 
χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γε-
νικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε 
κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και 
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του 
ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφί-
ζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση 
και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα 
ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

3. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, κατ’ 
αναλογία του χρονικού διαστήματος αναστολής, καλύ-
πτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 2
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του Κεφαλαίου Α΄ της 
παρούσας, προβαίνουν είτε σε αρχική δήλωση των ερ-
γαζομένων τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας 
τίθενται σε αναστολή για πρώτη φορά, είτε σε εκ νέου 
δήλωση των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις 
εργασίας τίθενται ξανά σε αναστολή.

2. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας 
τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά κατά τον 
μήνα Ιανουάριο 2022 υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού 
στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.
gr), μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του ερ-
γοδότη τους.

Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός 
των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρω-
τοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του ερ-
γοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, τα οποία αντλούνται αυτόματα 
από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, και τα στοιχεία του προσωπικού τους 
τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

Για την περίπτωση των εργαζομένων, των οποίων 
κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022 οι συμβάσεις εργασίας 
τίθενται εκ νέου σε αναστολή, ανεξαρτήτως προσώπου 
εργοδότη, δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δή-
λωσης από τους εργαζόμενους, εκτός κι αν επιθυμούν 
τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαρια-
σμού (ΙΒΑΝ).

3. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις - εργοδότες υπο-
χρεούνται να γνωστοποιήσουν αμελλητί την ανωτέρω 
υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τα-
χυδρομείο, στους εργαζομένους τους, δηλώνοντάς τους 
και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης 
τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

4. Για τον μήνα ισχύος της παρούσας υποχρεωτικά 
η αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων 
προαναγγέλλεται, με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 
τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα της έναρξης της 
αναστολής. Η προαναγγελία μπορεί να αφορά, είτε αυ-
τοτελή χρονικά διαστήματα εντός του τρέχοντος μήνα, 
είτε ολόκληρο τον μήνα.

Σε κάθε περίπτωση, μεταβολή της προαναγγελθεί-
σας αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων 
προαναγγέλλεται και αυτή, είτε με τη διαδικασία της 
προσωρινής ανακλήσεως είτε με ορθή επανάληψη της 
υποβληθείσας δήλωσης. Η προαναγγελία αυτή πρέπει να 
πραγματοποιείται τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα 
από την έναρξη της μεταβολής.

Ειδικά, για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθε-
νται σε αναστολή από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και 
την 10η Ιανουαρίου 2022, οι υπεύθυνες δηλώσεις των 
επιχειρήσεων-εργοδοτών δύνανται να υποβληθούν από 
την ημέρα ενεργοποίησης του του συστήματος υποβο-
λής δηλώσεων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και έως την 10/1/2022.

4. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η διαδικασία της 
προαναγγελίας η υπεύθυνη δήλωση είναι άκυρη και δεν 
παράγει τα αποτελέσματα της αναστολής σύμβασης ερ-
γασίας, και κατά συνέπεια ο εργοδότης συνεχίζει εκείνος 
να αμείβει τους εργαζόμενούς του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Γενικές Διατάξεις
Άρθρο 1
Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού

1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ει-
δικού σκοπού, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, ορί-
ζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται 
εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του 
δικαιούχου-εργαζομένου, ο οποίος υποδεικνύεται στην 
υποβαλλόμενη αίτησή του. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται 
σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαι-
ούχων-εργαζομένων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη 
στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε 
μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο 
λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους.

2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι 
επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήμα-
τα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ ΑΕ) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, 
διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., στη Διεύθυνση Ένταξης στην 
Εργασία και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων εργαζόμενων σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και 
τον αριθμό των δικαιούχων εργαζομένων, το συνολικό 
ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά 
τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Οι ανωτέρω καταστάσεις 
εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισή-
γηση της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης 
του συνολικού ποσού αυτής μετά από εισήγηση της Δι-
εύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.

4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση απο-
στέλλεται μέσω της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων στη Διεύθυνση Λογαριασμών 
και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστη-
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ρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, 
εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του 
λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό 
Δημόσιο-Συγκέντρωση Εισπράξεων-Πληρωμών», και 
την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελλη-
νικού Δημοσίου με IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 
1220 698 με ονομασία «πληρωμές ΕΔ» με τη μεσολάβη-
ση της ΔΙΑΣ ΑΕ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος 
με: α) το συνολικό ποσό ανά δικαιούχο-εργαζόμενο και 
β) με το ποσό που αφορά το ανά συναλλαγή κόστος 
προς τρίτους, σύμφωνα με την 109/12-3-2019 πράξη 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της 
Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλ-
λαγή κόστους προς τρίτους. Ύστερα από την έγκριση της 
Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμ. Προγραμματισμού 
του ΓΛΚ, η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδι-
κτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο λογαριασμός με IBAN 
GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698, προκειμένου να 
διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπε-
ζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Τυχόν 
υπόλοιπα στον λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της 
πληρωμής μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα 
της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Τα-
μειακού Προγραμματισμού του Γ.Λ.Κ. σε πίστωση του 
λογαριασμού με IBAN GR7101000230000000000200211 
και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του Τακτικού Προϋ-
πολογισμού.

Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση 
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και 
στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ ΑΕ.

5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέ-
φουν στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με 
ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία 
κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και 
λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. 
Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει 

το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπεριληφθούν στην 
επόμενη πληρωμή.

6. Για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η 
ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 του παρόντος άρ-
θρου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια 
ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-
φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση 
Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων.

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προ-
γραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά 
πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλο-
γοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους 
υπαιτιότητα.

9. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρη-
ματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων για την έκδοση του συμψηφιστικού 
χρηματικού εντάλματος.

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2 του παρό-
ντος άρθρου.

γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελ-
λάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της 
Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.

Άρθρο 2
Αχρεωστήτως καταβληθέντα

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέ-
πονται από άλλες διατάξεις στα φυσικά πρόσωπα που 
δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλ-
λονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογί-
ζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή 
του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και 
εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

56.10.11.03
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή μουσική [που υπάγεται 
στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (Β’ 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως 
ισχύει κάθε φορά]

56.10.11.06 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης-κοσμική ταβέρνα

56.30.00.00 Δραστηριότητες παροχής ποτών

56.30.10.00 Υπηρεσίες παροχής ποτών

56.30.10.01 Υπηρεσίες μπαρ, που παρέχονται από χορευτικό κέντρο

56.30.10.04 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ

56.30.10.09 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης-καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ

56.30.10.10 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης-καφωδείο

56.30.10.11 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης-μπουάτ

56.30.10.12 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης-ντισκοτέκ

56.30.10.13 Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων

90.01.10.01 Υπηρεσίες διευθυντή ορχήστρας
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90.01.10.02 Υπηρεσίες εκτελεστή μουσικών έργων

90.01.10.04 Υπηρεσίες καλλιτέχνη κέντρων διασκέδασης

90.01.10.07 Υπηρεσίες τραγουδιστή

90.01.10.08 Υπηρεσίες χορευτή

90.01.10.12 Υπηρεσίες μουσικής ορχήστρας

90.01.10.13 Υπηρεσίες μουσικού συγκροτήματος

90.01.10.14 Υπηρεσίες χορωδίας

90.02.19.04 Επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού κ.λπ.)

90.02.19.10 Υπηρεσίες ηχητικής κάλυψης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

90.03.11.04 Υπηρεσίες ενορχηστρωτή

90.03.11.07 Υπηρεσίες μουσουργού

90.03.11.17 Υπηρεσίες χορογράφου

90.03.11.18 Υπηρεσίες χορωδού

90.04.10.09 Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών

90.04.10.11 Υπηρεσίες υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

90.04.10.12 Υπηρεσίες στεγασμένων χώρων άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

93.29.19.03 Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.)

93.29.19.04 Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού)

93.29.21.01 Υπηρεσίες θεάματος ήχος και φως

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων
ΘΕΩΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02063683112210008*
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